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Національна оперета України та 
Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського 

вітають із Міжнародним днем театру!

National Operetta of Ukraine and 
Art-center Ivan Kozlovsky congratulate 

the International Day of Theatre!
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Новини Operetta News. Інформаційно-рекламне видання

Театралізований квест для дітей Theatre Quest for Children

Національна оперета України 
дарує дітям максимум активності 
та драйву!

Відтепер після кожної дитя-
чої вистави на юних глядачів чека-
ють оригінальні квести та нові ге-
рої – принцеса Оперетина та Мі-
стер Ритм. Разом із дітьми вони 
подолають всі перешкоди, відгада-
ють складні загадки та знайдуть не-
прості рішення, просто граючись!

Театралізований квест пов’я-
заний із виставою і діти поринуть 
у події як активні учасники дій-
ства! На маленьких глядачів чека-
ють сюрпризи: захоплюючий май-
стер-клас і, звісно, подарунок від 
казкових героїв – принцеси Опере-
тини та Містера Ритма!

Продаж сертифікатів на театраль-
но-розважальні квести до дитячих 
вистав вже розпочато! 

Кількість квитків обмежена!

The National Operetta of Ukraine 
presents maximum activity and 
drive to children!

From now on, after every children’s 
performance the young spectators will 
enjoy original quests and meet new 
characters – Princess Operetina and 
Mister Rhythm. Together with children 
they will overcome all obstacles, solve 
complicated riddles and find uneasy 
solutions in the form of a play!

The dramatised quest is related with 
the play, and the children will dive into 
the events, as their active participants! 
There will be surprises for the little 
spectators: an absorbing master class 
and, sure thing, a gift from the fairy 
characters – Princess Operetina and 
Mister Rhythm!

Certificates for the amusing theatrical 
quests after children’s performances are 
already on sale! 

The number of tickets is limited!

готель «Дніпро»; Fairmont Grand Hotel; готель «Братислава»; 
готель «Київ»; готель «Хрещатик»; Radisson Blu Hotel.
мережа ресторанів «Сarte BLANCHE»: 
ресторан «Конкорд», ресторан «Мarokana», 
ресторан «Курені», ресторан «LA CASA  del CIGARRO»,
ресторан «TOUCH CAFE», ресторан «Va BENE bistro».

«Operetta News» розповсюджується:  
Мережа ресторанів «Козирна карта»: «Амбер», 
«Гранд Пиано Кафе», «Петрусь», «Gorilla», 
«Черный поросенок», «Спотыкач», «Казбек», «Караван», 
«Козачок» (Осокорки), «Козачок» (Совки), «Козацкий 
Стан», «Майами Блюз», «Нобу», «Нон-стоп»,  «Охотник», 
«Тюбетейка», «Тарантино», «Хинкали», «Шато»;
галерея «Митець».

Захід розрахований на дітей від 5-ти років.
Тривалість: 1 година. Ціна: 80 грн.
Придбати сертифікат «Вихідний з оперетою» 

можна в касах театру та на сайті. 
Придбану електронну версію сертифікату необ-

хідно обміняти на дитячий сертифікат «Вихідний з 
оперетою» перед початком вистави. 

Додаткова інформація за номером: 
(044) 287-26-30.

The event is intended for children in the age of 5+ years.
Duration: 1 hour. Price: UAH 80.
Certificate «Weekend with Operetta» may be bought 

at the theatre ticket office or via the web site. 
The acquired electronic certificate must be exchanged 

for the child certificate «Weekend with Operetta» before 
the beginning of the show. 

More information may be obtained by phone number 
(044) 287-26-30.
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Центр 
Івана Козловського
представляє

Centre of 
I. Kozlovskyi
presents

25 квітня в МКЦ ім. І. Козловсь-
кого відбудеться концерт, на якому 
прозвучать хітові мелодії із мю-
зиклів у виконанні солістів Націо-
нального театру оперети Тетяни 
Дідух, Ганни Коваль, Ірини Беспа-
лової-Примак, Кирила Басковсько-
го; концертмейстер – Зоя Володар-
ська, режисер – Максим Козолуп.

У рамках концерту прозвучать 
номери із мюзиклів «Красуня та 
чудовисько», «Джекілл і Хайд», 
«Дев’ять», «Русалонька», «Монте 
Крісто», «Бал вампірів» та ін-
ших.

Режисер концерту Максим 
Козолуп: «Для мене робота в 

On the 25th of April, Ivan 
Kozlovskyi Arts and Concert Centre 
will present a concert featuring 
hits from musicals performed by 
soloists of the National Operetta 
Theatre: Tetyana Didukh, Hanna 
Koval, Iryna Bespalova, Kyryl 
Baskovskyi. Concertmaster – Zoya 
Volodarska, stage director – 
Maksym Kozolup.

The concert will deliver musical 
numbers from «The Beauty and 
the Beast», «Jekyll & Hyde», «The 
Nine», «The Mermaid», «The 
Count of Monte-Cristo», « Dance 
of the Vampires», etc.

Concert director Maksym 
Kozolup: 

«For me, the work on this 
project is breathtaking and 
complex! The stuff and the 
performers are very interesting. 
My task as a director here 
is to create a nontrivial and 
laconic form, to find the right 
atmosphere that will help the 
spectator who came to the 
concert to feel the true and 
unique language of the genre».

Acting Director of Ivan 
Kozlovskyi Arts and Concert 
Centre Yuliya Zhuravkova

цьому проекті – захоплююча  і не-
однозначна! Дуже цікавий матеріал 
і артисти! Моїм головним завдан-
ням як режисера є створення не-
тривіальної і лаконічної форми, 
пошук правильної атмосфери, яка 
допоможе глядачеві, що прийшов 
на концерт, відчути справжню і не-
повторну мову цього жанру».

В.о. керівника художнього
МКЦ ім. І. Козловського
Юлія Журавкова

Квитки можна замовити за 
тел.: (044) 235-75-18, або за 
59 секунд придбати на сайті
opereta.com.ua/kozlowski/
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On March 31, the National Operetta of Ukraine will 
premiere a one-act farce accompanied by the orchestra 
«Under the Blue Sky» by the contemporary English 
playwright David Eldridge. The play written in 2000 
appeared on the Ukrainian stage thanks to the «Taking 
the Stage» contest.

Stage director Tamara Trunova picked «Under 
the Blue Sky» for staging, because the script «caught 
her fancy». Eldridge’s play begins with the sound of a 
blast – terrorists explode a bomb somewhere on the 
outskirts of London. Two young language teachers of 
a public school are cooking dinner at home. The two, 
used to antisocial behaviour and social paradoxes 
in everyday life, do not know the first thing about 
personal feelings. They live together and share common 
plans of school activities. They have had occasional sex 
that nevertheless does not result in intimacy. Helen is 
emotionally shocked, as she learns that Nick is about to 
transfer to a private school in another city.

Kateryna Morozova
drama critic

Operetta News. Інформаційно-рекламне виданняАнонс

«Під небом синім» на сцені 
Національної оперети

«Under the Blue Sky» on the stage 
of the National Operetta

31 березня цього року на сцені Національної 
оперети України відбудеться прем’єра-фарс на 
одну дію «Під небом синім» сучасного англійського 
драматурга Девіда Елдріджа у супроводі оркестру. 
На українську сцену п’єса, яка була написана у 2000 
році, потрапила завдяки конкурсу «Taking the Stage».

Режисер вистави Тамара Трунова обрала до по-
становки «Під небом синім», оскільки текст твору  
їй «найбільше припав до душі». П’єса Елдріджа 
розпочинається звуком вибуху: десь на околицях 
Лондона терористи кидають бомбу. Двоє моло-
дих вчителів-філологів державної школи  готують 
вдома вечерю. Адаптовані до асоціальної поведін-
ки людей, до парадоксів соціуму у повсякденному 
житті, ці двоє зовсім не розуміються на почут-
тях особистих. Вони живуть разом, їх об’єднують 
спільні ідеї роботи в школі. Між ними був випад-
ковий секс, що так і не став причиною їх близьких 
стосунків. Емоційним вибухом стає для Хелен пові-
домлення про те, що Нік їде працювати у приватну 
школу до іншого міста.

Катерина Морозова
театрознавець

«Taking the Stage». Конкурсний показ ескізу вистави 
«Під небом синім». Марія Кюрі – заслужена артистка України 

Ася Середа-Голдун, Енштейн – Дмитро Вівчарюк

Перше читання майбутньої вистави в Національній 
опереті України. Режисер-постановник – Тамара Трунова, 
Анна – заслужена артистка України Ася Середа-Голдун  

«Taking the Stage». Конкурсний показ ескізу вистави «Під небом 
синім». Грем – Андрій Ісаєнко, Мішель – Ірина Ткаченко 
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оперу! Напередодні прем’єри не стану розповідати про 
всі новації – має залишатися інтрига. Додам тільки, 
що в першій дії костюми будуть відповідати добі, коли 
опера була створена. А от у другій дії глядач побачить 
своїх сучасників». 

N 3 (11). Березень 2017 р. Анонс

«Севільський цирульник»

«The Barber of Seville»

7 квітня цього року на сцені Національної оперети 
України відбудеться прем’єра всесвітньовідомої опери 
Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Одна з 
найкращих комічних опер, якій понад двісті років, має 
цікаву та захоплюючу історію. Вона була написана ав-
тором у короткий термін для новорічного карнавалу в 
Римі (складалася і репетирувалася майже одночасно). 
І до сьогодні це одна з найбільш репертуарних опер; 
в  її виконанні брали участь найвидатніші співаки 
світу. На сцені Національної оперети на глядача очікує 
оригінальна інтерпретація твору. Хореограф-поста-
новник вистави, заслужений артист України Вадим 
Прокопенко: «Сценічне втілення опери «Севільський 
цирульник» представляє собою своєрідну пластичну 
плазму, яка проходить крізь увесь спектакль – артисти 
їздитимуть на роликах, ходитимуть на котурнах. Хоча 
окремі балетні номери у виставі відсутні – ми ставимо 

On the 7th of April, the National 
Operetta of Ukraine will show the 
premiere of the world-famous opera 
«The Barber of Seville» by Gioachino 
Rossini. One of the best comic operas, 
more than 200 years old, has an 
interesting and incredible history. It was 
written within a short time for a New 
Year’s carnival in Rome (was composed 
and rehearsed almost simultaneously) 
and remains one of the most staged 
operas that featured the world best 
singers. The National Operetta will 
show an original interpretation of 
the piece. Choreography director of 

Помічник головного
 режисера Ольга Жмура

Ескізи костюмів. Художник по костюмах – О. Левченко

Початок. Перше читання: Ганна Коваль, заслужена артистка України Галина Грегорчак-Одринська, 
заслужений артист України Сергій Авдєєв, Юрій Гадзецький, драматург Яна Іваницька 

та хореограф-постановник заслужений артист України Вадим Прокопенко 

the play, Honoured Artist of 
Ukraine Vadym Prokopenko: 
«The staging of «The Barber of 
Seville» is kind of a plastic drama 
dominating the whole play: the 
actors will roller-skate, walk on 
cothurni. However, some ballet 
numbers will be missing – we 
stage an opera! I will not tell 
you about all the innovations 
before the first night – let the 
suspense stay. I will only add that 
in the first act, the costumes will 
correspond to the epoch, when 
the opera was written, while in 
the second act the spectators will 
see their contemporaries». 
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відвагу. І все це – з неповторним 
колоритом славнозвісних одеських 
двориків, сповнених гумору, анек-
дотичних курйозів та кумедних 
історій, що повсякчас трапляються 
з веселими і дотепними місцевими 
жителями. 

Operetta News. Інформаційно-рекламне виданняАншлаг

«Таке єврейське 
щастя»

Відомий мюзикл І. Поклада 
«Таке єврейське щастя» уже понад 
20 років йде на сцені Національної 
оперети України та має незмінний 
успіх у публіки. Основою вистави 
стала повість Олександра Каневсь-
кого «Май нейм із Маня». 

Виконавиця ролі баби Мані – 
народна артистка України Тамара 
Тимошко-Горюшко неодноразово 
була визнана «кращою викона-
вицею головної жіночої ролі» на 
різноманітних мистецьких кон-
курсах і  фестивалях. Мюзикл 
«Таке єврейське щастя» – це неза-
бутня історія про сміх та сльози, 
вірність і зраду, лицемірство та 

Баба Маня – народна артистка України Тамара Тимошко-Горюшко

Баба Маня – народна артистка України Тамара Тимошко-Горюшко,
Професор – заслужений артист РРФСР Анатолій Пiдгородецький

Маринка – Оксана Прасолова, 
Тарзан – Олексій Кириллов

Сцена з вистави
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«Such of Jewish 
Fortune»

The known musical «Such of 
Jewish Fortune» by Ihor Poklad 
has been shown on the stage of 
the National Operetta of Ukraine 
for over 20 years now and always 
pleases the crowd. The play is based 
on the novel «My Name is Mania» 
by Oleksandr Kanevskyi. The 
performer of the part of Matron 
Mania – People’s Artist of Ukraine 
Tamara Tymoshko-Horyushko – 
was more than once named «the 
best performer of a women’s part» 
at various artistic competitions and 
festivals. |The musical «Such of 
Jewish Fortune» is an unforgettable 
story of laughter and tears, 
fidelity and treachery, hypocrisy 
and courage, all that – with the 
inimitable colour of the famous 
Odesa patios, full of humour, 
curious incident and funny stories 
that happen all the time with merry 
and sharp-witted locals. Тереза – народна артистка України Ірина Лапіна, 

Льоша – заслужений артист України Сергій Авдєєв

Баба Маня – народна артистка України Тамара Тимошко-Горюшко,
Моряк Степанич – народний артист України Володимир Богомаз
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«Сорочинський ярмарок» – мас-
штабний національний проект, 
в якому представлені багатства 
українського народного мелосу, 
широта української душі, народної 
мудрості та колоритного гумору. 
Глядачі поринають у  колоритне 
дійство та слідкують за долями го-
ловних героїв, які вміють кохати, 
дружити, співчувати, бути щирими 
й жити з відкритим серцем.

«Сорочинський ярмарок» – це 
яскравий зразок української кла-
сичної оперети, основоположником 
якої в Україні є О. Рябов.

У 2010 році «Сорочинський яр-
марок» у версії Національної опере-
ти було нагороджено престижною 
театральною премією «Київська 
Пектораль» у номінації «Краща му-
зична вистава». 

Operetta News. Інформаційно-рекламне виданняАншлаг

«Сорочинський ярмарок»

Парася – заслужена артистка України Галина Грегорчак-Одринська, 
Гриць Голопупенко – Володимир Одринський

Мокрина – народна артистка України Ірина Лапіна, 
Цибуля – заслужений артист України Сергій Мельниченко,

Солопій Черевик – народний артист України 
Валентин РожковСцена з вистави
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«Sorochynskyi Fair» is a large-scale 
national project that presents the rich 
Ukrainian folk melos, the breadth of 
the Ukrainian soul and folk wisdom, 
and racy humour. Spectators dive into 
a colourful performance and follow 
the fates of the main characters who 
are able to love, be friends, sympathise, 
be sincere and live openheartedly.

«Sorochynskyi Fair» is an 
outstanding example of the Ukrainian 
classic operetta, and Oleksiy Ryabov is 
considered its founder in Ukraine.

In 2010, the «Sorochynskyi Fair» 
staged by the National Operetta was 
awarded with a prestigious theatre 
prize Kyiv Pectoral 2009 for the best 
musical play. 

«Sorochynskyi Fair»

Хвенько, циган – Дмитро Шарабурін, Груня, 
циганка – Соломія Приймак

Мокрина  –  заслужена артистка 
України Валентина Донченко-Бут-
ковська, Цибуля – народний 
артист України Володимир Богомаз

Сцена з вистави

Солопій Черевик – народний артист України Валентин 
Рожков, Цибуля  – народний артист України Володимир Богомаз
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Хоча так було не завжди і під час навчання в Націо-
нальній Академії образотворчого мистецтва та архітек-
тури України (майстерня професора В.І. Гуріна) Олек-
сандр присвятив себе опануванню пленерного живо-
пису. Виразні та емоційні класичні реалістичні пейзажі 
Храпачова відразу привернули увагу. В них було дещо, 
трохи більше за те, що зазвичай зустрічається на вер-
нісажах. Відчувалася то прихована сила та неспокій, то 
сум і щем за чимось втраченим. Тобто на певному етапі 
траплялося те пронизливе клацання, яке і вирізняє пле-
нерні живописи між собою. Раз – і ти зупиняєшся, почи-
наєш вдивлятися...
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Переглянути виставку Олександра Храпачова можна 
в Арт-фойє театру на 2-му поверсі з 14 березня 

2017 року по 14 квітня 2017 року.

Олександр Храпачов
Пленерний живопис

тел. 097 710 6739. e-mail: krapathev@ukr.net

Сакура квітне. 80х100, полотно, олія, 2016

Березень. Славсько. 80х115, полотно, олія, 2016 

Яблуня в снігу. 80х100, полотно, олія, 2016 

Вдачі київського живописця 
Олександра Храпачова можна по-
заздрити, адже є в ній такі риси, які 
можна вважати вкрай необхідни-
ми для сучасного митця – наполег-
ливість та працездатність, невпин-
ний пошук та дуалізм, критичне пе-
реосмислення власного творчого 
шляху та здобування істини у кон-
тексті живописних екзерсисів. 

Першочерговим завданням ми-
тець вважає навіть не творчий про-
цес, а створення цілісного твору – 
картини, в якій буде закладений се-
мантичний зміст та прагнення ав-
тора. Картина, як така, постає для 
художника не у звичному для соціу-

му розумінні – живописний твір, а на більш глибинно-
му сакральному рівні, коли можна говорити про певну 
епохальність твору мистецтва, який ввібрав в себе ма-
ло не половину історії людства, вирішеного і донесено-
го тими засобами та формами, які в період створення 
картини здалися автору найбільш придатними та від-
повідними. Олександр Храпачов зізнається, що ніколи 
не малює, якщо не набуває специфічного емоційного 
стану, який можна порівняти із медитацією чи тран-
сом. Якщо цього не відбувається – не малює зовсім, бо 
переконаний – тільки фарби зіпсує і нічого, окрім ба-
нальних інтерпретацій не вийде.

Пейзаж на даному етапі розвитку творчої особи-
стості митця залишається першоосновою живопис-
ного бачення, його базисом та тлом. Пейзаж не є са-
модостатнім та домінуючим, він, як гарні шпалери у 
кімнаті, створює відповідний емоційний відтінок і не 
більше того. Саме на тлі пейзажу глядач може спо-
стерігати за тими образами та перверсійними мисле-
формами, які виникли в уяві митця.
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Шановні читачі!
НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРЕТА завжди on-line.

Всі НОВиНи ОПЕРЕТи
на нашій сторінці в FB – «Київський театр оперети1»,

в ресурсі Instagram – operetta_ukraine,
на каналі You Tube – youtube.com


